
MODULE OPENLUCHTRECREATIE 
Joktan.willem@howest.be

SMARTPHONE OPLADEN VOOR VOLGENDE SESSIE



WAAROM?

NOTEER OP BLAADJE PAPIER WAAROM JE KIEST 
VOOR OPENLUCHTRECREATIE? 



DOELSTELLING MODULE

MEER MENSEN VAKER OUTDOOR 
LATEN SPORTEN BEWEGEN



https://www.vlaanderen-fietsland.be/nl/reports/zomerrapport-2021

https://www.vlaanderen-fietsland.be/nl/reports/zomerrapport-2021


https://www.vlaanderen-fietsland.be/nl/reports/zomerrapport-2021

https://www.vlaanderen-fietsland.be/nl/reports/zomerrapport-2021


https://www.wandelknooppunt.be/nl/reports/wandelrapport-2021

https://www.wandelknooppunt.be/nl/reports/wandelrapport-2021




App ‘wandelknooppunt’ stond de hele herfstvakantie van 2020 op 
nummer 1 in iTunes en Google Play, voor grote (inter)nationale 
spelers zoals Uber, De Lijn en NMBS nationaal. Dit is ongezien!



1ste TOETS op LEHO omtrent ROUTEYOU TRENDS 2021

EVEN CHECKEN OF JIJ WAT TRENDS KENT IN 
DE SECTOR WAARVOOR JE GEKOZEN HEBT!



Het geheel van gedragingen die men in de vrije tijd 
vrijwillig onderneemt of ondergaat  (IN DE OPEN 
LUCHT), waarvan verondersteld wordt dat ze primair 
gericht zijn op het bevredigen van de eigen verlangens 
naar ontspanning als belevingsactiviteit

(OPENLUCHT)RECREATIE



Gewijzigde visie op OLR

Vroeger:
• OLR 1.0 : dienende sector / kost veel geld aan overheid 
• Recreatie ↔ Toerisme: gescheiden sectoren
Nu:
• Recreatie  ingrediënt voor toerisme – aantrekkingsfactor 

A REASON TO VISIT!
• OLR 2.0: verdienende sector op zich  OOK WANNEER ENKEL 

EIGEN INWONERS GEBRUIK MAKEN VAN HET 
OPENLUCHTRECREATIEF AANBOD IS ER SPRAKE VAN EEN 
ECONOMISCHE OPBRENGST.



Toerisme Vlaanderen

• Vlaamse regio’s: reasons to visit





Een volwassen bedrijfstak

Vanuit de overheid: 
• Beperkte politieke aandacht – weinig 

budget
• Sterk versnipperd: sport, cultuur, jeugd, 

verkeer
• Trend: afbouw van de verzorgingsstaat: 

minder subsidies

Belang van 
aangepaste 

voorzieningen en 
infrastructuur!

Recreatie wordt meer en meer een échte bedrijfstak  aantal privé-
ondernemers groeit  commercialisering van het vrijetijdsaanbod  opbrengst 

genereren wordt steeds belangrijker marktconform denken = must





MAAR WIE KAN MIJ 
AAN WAT BELEVING 
HELPEN?



1. Vanuit toerisme: bestemmingsorganisaties
• Toerisme Vlaanderen
• Provinciale toeristische organisaties (PTO)
• Lokale dienst toerisme

2. Vanuit recreatie en sport: organisaties en bedrijven. 
Zoals … 
• Natuur- en milieueducatie (NME)
• https://www.wandelsportvlaanderen.be/
• https://www.pasar.be/
• https://www.natuurpunt.be/
• Recreatiebedrijven
• Trade aanbieders / reisorganisaties

ACTOREN IN VLAANDEREN

https://www.wandelsportvlaanderen.be/
https://www.pasar.be/
https://www.natuurpunt.be/


BESTEMMINGSORGANISATIES  IN 
VLAANDEREN

De focus van de bestemmingsorganisatie is overigens in eerste 
instantie toeristisch: 
Investeren in openluchtrecreatie gebeurt steeds vanuit de 
motivatie om nieuwe reasons to visit te creëren voor binnen- en 
buitenlandse toeristen. Bij de andere actoren die we in dit 
hoofdstuk bespreken is die toeristische focus er in veel mindere 
mate.



BESTEMMINGSORGANISATIES

“diensten voor toerisme”
• Verschillende “niveaus”

• Lokaal 
•  Toerisme Ieper / Toerisme Heuvelland

• Provinciaal (PTO’s of Provinciale Toeristische Organisaties) 
•  Toerisme Limburg/Westtoer

• Gewestelijk
•  Vlaams Gewest (Toerisme Vlaanderen)

• Nationaal (?) Er bestaat geen dienst toerisme België



Regiocoördinatoren initiëren, coördineren en stimuleren projecten binnen een toeristisch 
samenwerkingsverband van diverse toeristische regio's. Ze werken aan toeristisch-recreatieve 
beleidsplanning, verbetering van de toeristisch recreatieve structuur en de promotie van de 
regio. https://www.toerismevlaanderen.be/regioco%C3%B6rdinatoren

https://www.toerismevlaanderen.be/regioco%C3%B6rdinatoren


ACTOREN IN VLAANDEREN
Regio Provincie PTO
Kust

Brugse Ommeland

Westhoek

West-Vlaanderen Westtoer

Leiestreek West-Vlaanderen en Oost-
Vlaanderen

Westtoer + Toerisme Oost-
Vlaanderen

Vlaamse Ardennen

Meetjesland

Waasland

Oost-Vlaanderen Toerisme Oost-Vlaanderen

Scheldeland Oost-Vlaanderen en Antwerpen Toerisme Oost-Vlaanderen en 
Toerisme Provincie Antwerpen

Antwerpse Kempen Antwerpen Toerisme Provincie Antwerpen
Limburgse Kempen

Haspengouw

Maasland

Voeren

Limburg Toerisme Limburg

Hageland

Groene Gordel

Vlaams-Brabant Toerisme Vlaams-Brabant



ACTOREN IN VLAANDEREN: toerisme 
in de natuur

natuur- en milieueducatie (NME) (en educatie voor 
duurzame ontwikkeling (EDO))
• de relaties tussen natuur, milieu en maatschappij centraal. 
• Behoort tot het takenpakket van de provincies.
• EDO leert 'denken over' en 'werken aan' een leefbare 

wereld, nu en in de toekomst, hier en elders op de planeet. 
NME en EDO worden zowel maatschappelijk als 
beleidsmatig steeds belangrijker gezien de milieu-
uitdagingen waar we met z'n allen voor staan.

• aandacht voor milieupsychologie: wat maakt nu eigenlijk 
dat iemand zich milieuvriendelijk wil en kan gedragen? 





NME



• Recreatiebedrijven avonturensport
• The Outsider (coast)
• WildTrails
• LPM – Durbuy Adventure
• Oenanthe
• Moulin Bock
• …

• Recreatiebedrijven watersport
• Surfers Paradise
• The outsider (coast)
• O’Neill Beachclub Blankenberge
• … 

ACTOREN IN VLAANDEREN



ACTOREN IN VLAANDEREN: gespecialiseerde 
touroperators

• https://www.pasar.be/
• https://www.aktivatours.nl/fietsreizen
• https://zuiderhuis.be/belgie-fietsvakanties
• https://www.snp.nl/reizen/belgie
• www.eigenwijzereizen.nl/themas/fietsvakantie-

vlaanderen.html
• https://www.vostravel.be/nl/wandel/
• …

https://www.aktivatours.nl/fietsreizen
https://www.aktivatours.nl/fietsreizen
https://zuiderhuis.be/belgie-fietsvakanties
https://www.snp.nl/reizen/belgie
http://www.eigenwijzereizen.nl/themas/fietsvakantie-vlaanderen.html
https://www.vostravel.be/nl/wandel/


WAAROM HEB JE DEZE MODULE GEKOZEN? 

Je wilt aan de slag in:
• Organisaties met actieve (wandel & fiets)reizen
• Overheidsdiensten die (dag)recreatie willen stimuleren 

• Federaties  wandelen – fietsen – lopen
• Stadsdiensten  toerisme – sport – vrije tijd – welzijn - …

• Organisaties omtrent natuurbeleving  & natuureducatie (NME, 
Natuurpunt, ANB, …)

• Teambuildingorganisaties 
• Adventure bedrijven (WildTrails, LPM, The Outsider, …)
• Trainingssector met focus op creatie van persoonlijke routes en 

beleving 
• (wandel)coaching in de openlucht
• …



Je wilt mensen meer in de buitenlucht krijgen!



ACTIEVE
PAUZE 
PLUK EEN BLOEMETJE in de grasvelden van Sport 
Vlaanderen en breng dit mee naar binnen om je 
bureau op te vrolijken. 



De module is een combinatie van deze woorden: 
GEZONDHEID – ACTIEF – BEWEGEN – PLEZIER –

RECREATIE – NATUUR - AVONTUUR – CULTUUR –
TOERISME – ONTSPANNING – EDUCATIE - VEILIGHEID



• Belevingsmanagement
• Natuur & gezondheid
• Incoming tourism
• Openluchtrecreatiebeleid
• Teambuilding
• Wetgeving van fiets-, MTB- en wandeltochten in landelijke 
omgeving en in de natuur
• Gebruik en ontwikkeling van toeristische fiets, wandel- en 
looproutes op smartphone en gps toestellen
• Digitale en niet-digitale oriëntatietechnieken en zoektochten
• Adventure 3-daagse

INHOUD



Mix tussen:
• computer training
• openluchtactiviteiten 
• theorielessen 
• Creatie eigen dienst/product

MODULE OPENLUCHTRECREATIE



LESSEN

• LEERSTOF: 
• inhoud van deze website: 

www.howest.be/openluchtrecreatie
• het Tochtenboek  boek gekocht tijdens 

boekenverkoop

• VERPLICHTE AANWEZIGHEID
• LAPTOP meenemen + smartphone (ruimte voor 

apps) + soms recreatiekledij + schrijfgerief 

http://www.howest.be/openluchtrecreatie


EVALUATIE SB
70% schriftelijk examen
30% taak 
• Zie opdrachtomschrijving ‘THE MARKETEER OF 

NATURE’
• Eigen website waarmee je jouw product zal 

verkopen tijdens een presentatie. 
(zie taakomschrijving op website 
www.howest.be/openluchtrecreatie) 

http://www.howest.be/openluchtrecreatie


GELDT OOK VOOR DEZE MODULE



Betaling 200 euro

(Adventure driedaagse)

• Rek.nr.:
• BE53 0012 6531 2153 
• BIC: GEBA BE BB

• Mededeling: BDB1314 RECREATIE22 + “naam en voornaam student”



Deelname aan 3-daagse Ardennen is noodzakelijk om te kunnen 
slagen (geen deelname wegens ziekte  / blessure  eigen 

vervangprogramma samenstellen)



KEUZEMODULE … dus hopelijk kunnen we aan de slag met veel 
intrinsieke motivatie bij iedereen! 



MISSIE 

SECTORVERKENNING
• ANALYSEER HET AANBOD IN DEZE SECTOR

• Stap 1: Maak een overzicht van de spelers in de sector
• Stap 2: Maak een overzicht van hun aanbod
• Stap 3: Vergelijk het aanbod en zoek naar trends
• Stap 4: Filter interessante informatie voor je eigen taak

• VERTAAL DIT NAAR EEN MINDMAP MET ALS 
CENTRAAL WOORD ‘TAAK OLR’. Neem hiervan een 
foto en laad dit op bij opdrachten (Leho)
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